
 
 
 

 

 

 

OPATŘENÍ REKTORA VŠEM Č. 02 AR 2021/2022 
 

 

Vysoká škola ekonomie a managementu reaguje na opatření Vlády ČR,  HSHMP, MŠMT a NAÚ v důsledku 

aktuálního vývoje situace pandemie Covid-19 a upravuje stávající opatření. 

 

I. Základní ustanovení 

1) Opatření vychází ze stanovisek a nařízení příslušných orgánů státní správy a samosprávy, veřejně 

dostupných informací s tím, že jednotlivé body mohou být průběžně aktualizovány a doplňovány. 

2) Opatření rektora aktualizuje předchozí platná opaření a body nedotčené tímto Opatřením v nich 

zůstávají v platnosti. 

3) VŠEM garantuje studentům, že studium včetně kontroly studia bez ohledu na realizovanou formu 

studia (tj. prezenční, kombinována, distanční), bude probíhat dle stanoveného příslušného 

harmonogramu studia. 

 

II. Provoz na VŠEM od 15.9.2021 

1) Výuka je realizována standardně prezenčně v budově VŠEM dle rozvrhu studenta (typ výuky 

"přednáška"). Každý student studuje v rámci zvolené formy studia (prezenční, kombinovaná, 

distanční).   

2) Od 15.9.2021 není účast na výuce/zkouškách podmíněno prokázáním bezinfekčnosti (očkování, 

testování, prodělání onemocnění covid-19).   

3) Prokázání bezinfekčnosti může být z rozhodnutí rektora vyžadováno u vybraných akcí, tj. je nutné 

vždy sledovat aktuální pokyny. 

4) Student musí mít po dobu výskytu ve všech prostorách VŠEM (výukové prostory, zkoušková místnosti, 

IPC VŠEM, chodby apod.) zakrytá ústa a nos, a to pouze za pomoci respirátoru. 

5) V případě nařízené karantény je možné zpřístupnit pro studenta online streamy z výuky. Student 

zasílá žádost spolu s potvrzením o nařízené karanténě prostřednictvím Studijní 

formuláře/Žádost/dotaz. V rámci výuky nebudou pořizovány záznamy, které by byly studentům 

zpětně k dispozici. 

6) Od 15.9.2021 je možné standardně využít na EZK/EZKK sick day bez uvedení důvodu (počet sick days 

je dán cenovou úrovní studenta). 

 

III. Prostory VŠEM 

1) Prostory IPC, Knihovny/Studovny VŠEM a Klubu VŠEM jsou otevřeny v čase 9 – 17 hod. 

2) Posilovna VŠEM a sprchy jsou do odvolání uzavřeny. 

3) Výtahy jsou pro studenty od 15.9.2021 zpřístupněny. 

 

 

V Praze dne 14. 9. 2021 

 

 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

Rektor 

Vysoká škola ekonomie a managementu 


